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 فشٔع انثذث:اتؼا: س

نٕالغ يًبسعخ يذٚشاد انًذاسط ( α ≤ .0.0ال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إحصبئٛخ ػُذ يغزٕٖ انذالنخ ) -1
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 جملة اخلدمة االجحماعية
يمبٚٛظ صذق األداح انز٘ ٚمٛظ يذٖ رحمٛك األْذاف انزٙ  ٚؼزجش انصذق انجُبئٙ أحذ انظذق انثُائٙ:

رشٚذ األداح انٕصٕل إنٛٓب، ٔٚجٍٛ يذٖ اسرجبغ كم يحٕس يٍ يحبٔس انذساعخ ثبنذسعخ انكهٛخ نؼجبساد 

 ٔثزنك رؼزجش عًٛغ يحبٔس االعزجبَخ صبدلخ نًب ٔظؼذ نمٛبع0ّٔ ، 55ٔكاَد دانح ػُذ االعزجبَخ0

 ثثاخ أداج انثذث: 

انزأكذ يٍ صجبد االعزجبَخ رى اعزخذاو ؼشٚمخ حغبة انضجبد ثؽشٚمخ أنفب كشٔيجبخ، حٛش رى حغبة نكٙ ٚزى 

ػجبسح  1٧نؼجبساد انجحش ٔانجبنغخ  (Cronbach's Alpha (α)) يؼبيم انضجبد يؼبيم أنفب كشٔيجبخ

 9بعجخ ػجبساد، انًزبثؼخ ٔانًح 9ػجبساد، انًُٕ انًُٓٙ  9يٕصػخ ػهٗ صالس يحبٔس، رفٕٚط انغهؽخ 

، 0٧.٧.أٌ يؼبيم أنفبكشَٔجبخ كبَذ يشرفؼخ نغًٛغ انًحبٔس ٔرشأحذ ثٍٛ )  ػجبساد، ٔكبَذ انُزبئظ

(، ْٔزا ٚذل ػهٗ أٌ 0١١0.( ، كزنك كبَذ لًٛخ يؼبيم أنفبكشَٔجبخ نغًٛغ ػجبساد االعزجبَخ )0١02.

 0زغ ثذسعخ ػبنٛخ يٍ انضجبداالعزجبَخ رزً

 دذٔد انثذث:  

لزصش انجحش فٙ اإلداسح انزارٛخ ػهٗ رفٕٚط انغهؽخ، انًُٕ انًُٓٙ، انًزبثؼخ انحذ انًٕظٕػٙ: ا -1

 ٔانًحبعجخ0

 انحذ انًكبَٙ: الزصش انجحش ػهٗ انًذاسط االثزذائٛخ فٙ شًبل يذُٚخ ثشٚذح0 -2

 ْـ2.41/2.440انحذ انضيبَٙ:  ؼجك انجحش خالل انفصم انذساعٙ انضبَٙ  -3

 خظائض ػُٛح انثذث:-1

( أٌ يؼظى أفشاد ػُٛخ انجحش ٍْ يٍ .ٚالحظ يٍ انغذٔل ) غت انًؤْم انؼهًٙ:رٕصٚغ أفشاد انؼُٛخ ح - أ

% فٙ حٍٛ ثهغذ َغجخ انحبصالد ػهٗ 700٧انحبصالد ػهٗ انجكبنٕسٕٚط حٛش ثهغذ َغجزٍٓ 

 %4.040انذثهٕو 

ٚالحظ أٌ يؼظى أفشاد ػُٛخ انجحش عُٕاد خجشرٓى  :خجشحرٕصٚغ أفشاد انؼُٛخ حغت ػذد عُٕاد ان 

% ٔثهغذ َغجخ أفشاد انؼُٛخ انالرٙ عُٕاد 0409عُٕاد فأكضش حٛش ثهغذ َغجزٍٓ  .2ئخ رُزًٙ نهف

% فٙ حٍٛ ثهغذ َغجخ انالرٙ عُٕاد خجشرٍٓ 01..عُٕاد  .2إنٗ ألم يٍ  0خجشرٍٓ رُزًٙ نهفئخ يٍ 

 %009عُٕاد  0رُزًٙ نهفئخ ألم يٍ 

 انثذث:ذطثٛك أداج إجشاءاخ  -2

، انًحكًٍٛ ػهٗ ؼشظٓبث ٓبصذل يٍ زحمكنا رى، و(١..1)عشٔس،  دساعخ اعزجبَخ رؽٕٚش ثؼذ -1

 .ٔحغبة صذق انجُبء االرغبق انذاخهٙحغبة صذق 

 .انجحش ثؽشٚمخ ػشٕائٛخ ثغٛؽخ ػُٛخ اخزٛبس رى -2

كشَٔجبخ حٛش رى رؽجٛك االعزجبَخ فٙ صٕسرٓب  يؼبدنخ انفب ؼشٚك ػٍ انضجبد يٍ انزحمك رى -3

 خ انجحش0يٍ يغزًغ خبسط ػُٛ يؼهًخ (.1االٔنٛخ ػهٗ ػذد )

اعزشعبػٓب ٔكبَذ عًٛؼٓب رى يؼهًخ ٔ 2.1رى رٕصٚغ االعزجبَخ ػهٗ أفشاد ػُٛخ انجحش ٔػذدٍْ  -4

 صبنحخ نهزحهٛم0

   Spss.رى عًغ انجٛبَبد ٔرفشٚغٓب ػهٗ انحضو اإلحصبئٛخ  -5
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 اعزخشاط انزٕصٛبد ٔٔظغ دساعبد يغزمجهٛخ يمزشحخ0ٔيُبلشخ انُزبئظ،  رحهٛم ٔ رى -6

 انثذث ئجَراػشع ٔيُالشح ػاششا:

  :إجاتح انسؤال األٔل

يٍ  ٔالغ يًاسسح يذٚشاخ انًذاسط االترذائٛح نإلداسج انزاذٛح فٙ يذُٚح تشٚذج انز٘ ُٚض ػهٗ "يا

 ٔجٓح َظش انًؼهًاخ ؟"

  )ذفٕٚغ انسهطح( هثذثنانسؤال االٔل انًذٕس األٔل يٍ إجاتح  -1

، انزكشاساد، Spssو انجشَبيظ اإلحصبئٙ ثبعزخذا انًزٕعؽبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخاعزخذاو رى 

صالحٛبد يذٚشاد انًذاسط فٙ رفٕٚط انغهؽخ يٍ ٔعٓخ َظش انًؼهًبد  ٔالغ إلٚغبد ٔانُغت انًئٕٚخ

ػهٗ  جحشانغذٔل انزبنٙ انًزٕعؽبد انحغبثٛخ ٔاالَحشاف انًؼٛبس٘ إلعبثبد أفشاد ػُٛخ ان ٕٚظحٔ

 0انؼجبساد

 سط فٙ ذفٕٚغ انسهطحٔالغ طالدٛاخ يذٚشاخ انًذا(  1جذٔل )

سلى 

 انؼثاسج
 انؼثاسج

انًرٕسط 

 انذساتٙ

اإلَذشاف 

 انًؼٛاس٘
 انرشذٛة

1 
ذًاسط يذٚشج انًذسسح ذفٕٚغ انسهطح ألَّ أسهٕب 

 ٚذمك َجادًا أكثش يٍ انًشكضٚح
8552 15352 7 

8 
ذخٕل اإلداسج انؼهٛا يذٚشج انًذسسح طالدٛاخ فٙ 

 اذخار انمشاساخ انًُاسثح نهؼًم
8558 15377 2 

3 
ذسرطٛغ يذٚشج انًذسسح ذٕصٚغ يٕاصَح انًذسسح 

 دسة يا ذشاِ يُاسثًا
3585 15353 8 

4 
ذخٕنٓا طالدٛاذٓا كًذٚشج يذسسح )تفرخ شؼة 

 ػى أخشٖ( ٔفما الدرٛاجاخ انًذسسح -جذٚذج
85.7 153.2 4 

5 

ذسًخ اإلداسج انؼهٛا نًذٚشج انًذسسح ترٕفٛش يا 

ح دٌٔ انشجٕع ذذراجّ انًذسسح يٍ ٔسائم ذؼهًٛٛ

 إنٛٓا

8561 158.1 6 
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6 
ذمٕو يذٚشج انًذسسح تئطالح انرانف يٍ األجٓضج 

 انكٓشتائٛح دٌٔ انشجٕع نإلداسج انؼهٛا
8565 15846 5 

7 
ذسرطٛغ يذٚشج انًذسسح إػافح دظض دساسٛح أٔ 

 دزف أخشٖ ٔفما ٔيا ٚرُاسة ٔيظهذح انطانثاخ
3555 15164 3 

2 
نهًؼهًاخ إلثشاء ذؼطٙ يذٚشج انًذسسح انذشٚح 

 انًُاْج تًا ٚخذو يظهذح انطانثاخ
4558 55.57 1 

. 
ذمشس يذٚشج انًذسسح تُاء يشافك جذٚذج نهًذسسح أٔ 

 ذشيٛى أخشٖ يرٗ اسرهضو األيش
8585 15365 . 

 8522 انًرٕسط انذساتٙ

 

( 0.1.بثٍٛ )انًزٕعؽبد انحغبثٛخ رشأحذ يأٌ رجٍٛ نُب  ( أػال2ِسلى ) انغذٔلخالل دساعخ يٍ       

 أَّ ٔرُص ْزِ انؼجبسح ػهٗ (0.1.ثهغ )ػهٗ أػهٗ يزٕعػ ( ١انفمشح سلى ) ( حٛش حصهذ1010ٔ )

انفمشح سلى "رؼؽٙ يذٚشح انًذسعخ انحشٚخ نهًؼهًبد إلصشاء انًُبْظ ثًب ٚخذو يصهحخ انؽبنجبد" ، رهٛٓب 

ٚغ يٕاصَخ انًذسعخ حغت رغزؽٛغ يذٚشح انًذسعخ رٕص " ػهٗ أَّ ٔرُص ػجبسرٓب (4010( ثًزٕعػ )4)

 ( ٔرُص ػجبسرٓب ػهٗ أ1010َّثهغ )حصهذ ػهٗ ألم يزٕعػ فمذ  (9انفمشح سلى )أيب ، يب رشاِ يُبعجًب" 

انفمشح سلى  ٔرهٛٓب  "رخٕل اإلداسح انؼهٛب يذٚشح انًذسعخ صالحٛبد فٙ ارخبر انمشاساد انًُبعجخ نهؼًم"

يذٚشح انًذسعخ ثُبء يشافك عذٚذح نهًذسعخ أٔ  "رمشس ػهٗ أَّانؼجبسح  ٔ رُص (1001( ثًزٕعػ )1)

 0رشيٛى أخشٖ يزٗ اعزهضو األيش"

أٌ رًزغ انًؼهًبد ثحشٚخ ثنٕػٙ يذٚشاد انًذاسط  (١هفمشح سلى )ن انحغبثٙ ًزٕعػانسرفبع ألذ ٚؼضٖ 

ًب َّ ػبدح يب ٚؼًم ْزا عُٕٚ( أل4ٔ انفمشح سلى )إصشاء انًُبْظ ٚؤد٘ إنٗ رحغٍٛ انًخشعبد انزؼهًٛٛخ، 

 لذ ٚشعغكًب  نذخم انًذسعخ، ٔيذٚشح انًذسعخ يؼزبدح ػهّٛ ٔثبنزبنٙ أصجحذ أكضش إرمبٌ ػُذ رٕصٚؼٓب0

إنٗ أَّ يبصانذ انغهؽخ رزًشكض فٙ ٚذ اإلداسح  (1( ٔ)9اَخفبض انًزٕعػ انحغبثٙ نهفمشرٍٛ سلى )

خ رًضم انًغزٕٖ انزؼهًٛٛخ ٔػذو إػؽبئٓب انصالحٛبد انالصيخ نًذٚشاد انًذاسط فبإلداسح انًذسعٛ

اإلعشائٙ انزُفٛز٘ يٍ انًغزٕٚبد اإلداسٚخ، إظبفخ إنٗ نغٕء يذٚشاد انًذاسط إنٗ إداسح انزؼهٛى سغجخ 

 يٍُٓ فٙ ػذو رحًم أ٘ َٕع يٍ إَٔاع انًغؤٔنٛخ0
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أٌ انًزٕعػ انحغبثٙ نكبفخ اعزغبثبد أفشاد ػُٛخ انجحش نًحٕس رفٕٚط انغهؽخ ثهغ ٔثزنك  َصم إنٗ 

ش إنٗ ٔعٕد صالحٛبد نًذٚشاد انًذاسط فٙ رفٕٚط انغهؽخ يٍ ٔعٓخ َظش انًؼهًبد ( يًب ٚش10١١ٛ)

 ثذسعخ "يزٕعؽخ"0  

و( حٛش رٕصهذ َزبئغٓى ١..1و( ، )انغبفش٘، 9..1ٔارفمذ ْزِ انُزٛغخ يغ دساعخ كاًل يٍ )حغَٕخ، 

و(، ١..1أٌ رؽجٛك اإلداسح انزارٛخ اناليشكضٚخ كبٌ ثذسعخ يزٕعؽخ، ٔارفمذ يغ )عشٔس،

فٙ ظشٔسح يُح انصالحٛبد انزٙ رغبػذ   (Mehralizadeh, et al, 2006)و( 7ٔ..1)انذٔعش٘،

 يذٚش٘ انًذاسط ػهٗ رأدٚخ يٓبيٓى ثًشَٔخ ٔفؼبنٛخ0

 )انًُٕ انًُٓٙ( انسؤال األٔلانًذٕس انثاَٙ يٍ إجاتح  -2

ثبعزخذاو انجشَبيظ  انًزٕعؽبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخانزكشاساد، انُغت انًئٕٚخ، رى اعزخذاو 

اْزًبو يذٚشح انًذسعخ  ثزؽٕٚش انًُٕ انًُٓٙ نهًؼهًبد يٍ ٔعٓخ َظش  ٔالغ ، نًؼشفخSpssاإلحصبئٙ 

انًزٕعؽبد انحغبثٛخ ٔاالَحشاف انًؼٛبس٘ ٔدسعخ انًٕافمخ إلعبثبد أفشاد  انزبنٕٗٚظح انغذٔل ٔ  انًؼهًبد

 ػهٗ انؼجبساد0 جحشػُٛخ ان

 ج انًذسسح  ترطٕٚش انًُٕ انًُٓٙ نهًؼهًاخٔالغ اْرًاو يذٚش(  8جذٔل )

سلى 

 انؼثاسج
 انؼثاسج

انًرٕسط 

 انذساتٙ

اإلَذشاف 

 انًؼٛاس٘
 انرشذٛة

1 
ذرًرغ انًٕظفاخ تذشٚح اخرٛاس انذٔساخ انرٙ ذرالئى 

 ٔادرٛاجاذٍٓ
3528 15877 8 

 2 15427 3588 ذرًرغ انًٕظفاخ تذشٚح اخرٛاس األٔلاخ انًُاسثح نهذٔساخ 8

 1 15525 3525 طاء دٔساخ ذذسٚثٛح نهًؼهًاخ ذرُاسة ٔانًُاْج انذذٚثحٚرى إػ 3

4 
ُذطهغ يذٚشج انًذسسح انًؼهًاخ ػهٗ يؤششاخ األداء ٔانًرٕلغ 

 يٍُٓ ذذمٛمٓا
3563 15866 5 

5 
ذؼًم يذٚشج انًذسسح يغ انًؼهًاخ ػهٗ ٔػغ انًؼاٚٛش انرٙ 

 ذسرخذو فٙ ذمٕٚى إَجاصاذٍٓ
3535 158.6 7 



 

 

 

 جملة اخلدمة االجحماعية

6 
ج انًذسسح ػهٗ أٌ ذؼشف كم يٕظفح فٙ ذذشص يذٚش

 انًذسسح يسرٕٖ أدائٓا ٔدسجح ذمذيٓا فٙ ػًهٓا
3572 15446 3 

7 
يؼُٕٚح(  -ذسرخذو يذٚشج انًذسسح أسانٛة يرُٕػح)يادٚح

 نرذفٛض انًٕظفاخ فٙ انًذسسح ٔذؼضٚض إَجاصاذٍٓ
3541 15358 6 

2 
ٕد ذمٕو يذٚشج انًذسسح تئػذاد االجرًاػاخ انًرؼذدج انرٙ ذؼ

 تانُفغ ػهٗ انًٕظفاخ
3575 15121 4 

. 
ذًُٙ يذٚشج انًذسسح فكشج يٕاطهح انرؼهٛى انؼانٙ نذٖ كم 

 شخض فٙ انًذسسح
3551 15328 . 

 3553 انًرٕسط انذساتٙ

( ٔ 40١0( أػالِ رجٍٛ نُب أٌ انًزٕعؽبد انحغبثٛخ رشأحذ يبثٍٛ )1يٍ خالل دساعخ انغذٔل سلى )

( ٔرُص ْزِ انؼجبسح ػهٗ 40١0ثهغ ) حغبثٙ ػهٗ أػهٗ يزٕعػ( 4ى )( حٛش حصهذ انفمشح سل40.2)

( حٛش ثهغ 2انفمشح سلى ) ٔرهٛٓب "ٚزى إػؽبء دٔساد رذسٚجٛخ نهًؼهًبد رزُبعت ٔانًُبْظ انحذٚضخ" أَّ

ٚخ اخزٛبس انذٔساد انزٙ رزالئى "رزًزغ انًٕظفبد ثحش ػهٗ أَّانؼجبسح ٔرُص  (40١1انًزٕعػ انحغبثٙ )

( ٔرُص انؼجبسح 40.2حغبثٙ حٛش ثهغ ) ألم يزٕعػ( فمذ حصهذ ػهٗ 9انفمشح سلى )أيب "  احزٛبعبرٍٓٔ

ثًزٕعػ  (1انفمشح سلى ) ٔرهٛٓب "رزًزغ انًٕظفبد ثحشٚخ اخزٛبس األٔلبد انًُبعجخ نهذٔساد" ػهٗ أَّ

ٙ "رًُٙ يذٚشح انًذسعخ فكشح يٕاصهخ انزؼهٛى انؼبنٙ نذٖ كم شخص ف( ٔانزٙ رُص ػهٗ  أَّ 4011)

  0انًذسعخ"

 ْٕأٌ انزحفٛض ٔرمذٚى انجشايظ انزذسٚجٛخ إنٗ  (2( ٔ )4اسرفبع انًزٕعػ انحغبثٙ نهفمشرٍٛ سلى )ٔلذ ٚشعغ 

ػًهٛخ انزًُٛخ انًُٓٛخ ٔانزحبق ٛغ رشغ ٚحشصٍ ػهٗٔنكٌٕ يذٚشاد انًذاسط رشثٕٚبد يٍ ٔالغ انًذاسط 

سارٍٓ ٔرغؼهٍٓ كٕادس فؼبنخ فٙ يذاسعٍٓ يٕظفبد انًذسعخ نهذٔساد انزذسٚجٛخ انًزؼذدح انزٙ رًُٙ لذ

مذ ( ف9هفمشح )نأيب اَخفبض انًزٕعػ انحغبثٙ  شغجزٍٓ فٙ يغبساح يغزغذاد االَفغبس انًؼشفٙ،نأٚعًب ٔ

ٚؼضٖ إنٗ أٌ أٔلبد انذٔساد رحذد يغجمًب يٍ يكبرت األششاف يًب ٚحذ يٍ حشٚخ انًٕظفبد فٙ اخزٛبس 

انغجت فٙ اَخفبض انًزٕعػ مذ ٚشعغ ف (1أيب انفمشح سلى ) نٍٓ،األٔلبد انزٙ ال رزؼبسض يغ عذأل أػًب

إنٗ خٕف ثؼط انًذٚشاد يٍ رفشٚغ يؼهًبرٍٓ نهذساعخ ٔثؽئ إعشاءاد رٕفٛش انجذٚالد يًب ٚؤد٘ إنٗ 

 رؼؽم انًُبْظ ٔ ٚؼٛك عٛش انؼًهٛخ انزشثٕٚخ داخم انًذسعخ0



 

 

 

 جملة اخلدمة االجحماعية
ُخ انجحش نًحٕس انًُٕ انًُٓٙ ثهغ أٌ انًزٕعػ انحغبثٙ نكبفخ اعزغبثبد أفشاد ػٛٔثزنك َصم إنٗ 

إنٗ اْزًبو يذٚشح انًذسعخ  ثزؽٕٚش انًُٕ انًُٓٙ نهًؼهًبد يٍ ٔعٓخ َظش انًؼهًبد  ( يًب ٚشٛش4004)

 ثذسعخ "ػبنٛخ"0

و( حٛش رٕصهذ إنٗ أَّ 7..1و(، ٔ)انذٔعش٘،.1.2يغ دساعخ كاَل يٍ )انؼغًٙ، ُزٛغخٔارفمذ ْزِ ان

فٙ انًذاسط رًُٛخ يٕظفبد انًذسعخ يًُٓٛب ٔ رشبثٓذ يغ َزبئظ دساعخ  يٍ أْى يزؽهجبد اإلداسح انزارٛخ

و( فٙ ٔعٕد ػاللخ َبعحخ ١..1، )انشًش٘،(Cardon, et al,2009)، (Harrison,2010من )كاًل 

 ٔثذسعخ يشرفؼخ يبثٍٛ اإلداسح انزارٛخ نهًذسعخ ٔرحغُٛٓب ٔسفغ يغزٕٖ انزأْٛم األكبد0ًٙٚ 

 )انًراتؼح ٔانًذاسثح( ؤال األٔلإجاتح انًذٕس انثانث يٍ انس -1

ثبعزخذاو انجشَبيظ  انًزٕعؽبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخرى اعزخذاو انُغت انًئٕٚخ، انزكشاساد،  

ٕٚظح ٔ لٛبو انًذٚشاد ثبنًزبثؼخ ٔانًحبعجخ يٍ ٔعٓخ َظش انًؼهًبد ٔالغ ، نًؼشفخSpssاإلحصبئٙ 

 ػهٗ انؼجبساد0 جحشاف انًؼٛبس٘ إلعبثبد أفشاد ػُٛخ انانًزٕعؽبد انحغبثٛخ ٔاالَحش انزبنٗانغذٔل 

 ٔالغ لٛاو انًذٚشاخ تانًراتؼح ٔانًذاسثح( 3جذٔل )

سلى 

 انؼثاسج
 انؼثاسج

انًرٕسط 

 انذساتٙ

اإلَذشاف 

 انًؼٛاس٘
 انرشذٛة

1 
ٚرى ذمٕٚى يذٚشج انًذسسح يٍ خالل َرائج انًذسسح 

 ٔانطانثاخ
8525 15343 . 

8 
سسح يٍ خالل يراتؼح سجالخ ٚرى ذمٕٚى يذٚشج انًذ

 انًذسسح ٔدفاذش انًسرٕٚاخ
352. 55..4 8 

3 
ذسرخذو يذٚشج انًذسسح يثذأ انثٕاب ٔانؼماب نرشجٛغ 

 انًؼهًاخ
3516 15878 6 

4 
ذؼغ يذٚشج انًذسسح انًؼاٚٛش انًسرخذيح نهًذاسثح جُثًا 

 إنٗ جُة يغ ذذذٚذ األْذاف
3558 15887 2 

 4 15348 3534 ش انًذاسثح نهًؼهًاخذٕػخ يذٚشج انًذسسح يؼاٚٛ 5

 5 151.5 3517 ذمذو يذٚشج انًذسسح ذغزٚح ساجؼح إٚجاتٛح تاسرًشاس 6



 

 

 

 جملة اخلدمة االجحماعية

 7 153.2 3513 ذذذد يذٚشج انًذسسح أسانٛة لٛاط ٔذمٕٚى أداء انًؼهًاخ 7

2 
ذشجغ يذٚشج انًذسسح انًؼهًاخ ػهٗ ذٕجّٛ انضيٛالخ فًٛا 

 تٍُٛٓ
3556 1587. 3 

. 
ًذسسح انًؼهًاخ فٙ األخطاء انرٙ ٚمؼٍ ذُالش يذٚشج ان

 فٛٓا يٍ أجم ذذسُٛٓا
4557 15115 1 

 3535 انًرٕسط انذساتٙ

 

( 0.٧.( أػالِ رجٍٛ نُب أٌ انًزٕعؽبد انحغبثٛخ رشأحذ يبثٍٛ )4يٍ خالل دساعخ انغذٔل سلى )      

 ( ٔرُص ْز0.٧ِ.( ػهٗ أػهٗ يزٕعػ فٙ انًٕافمخ  ثهغ )9حٛش حصهذ انفمشح سلى ) ( .10١ٔ )

ٔرهٛٓب "رُبلش يذٚشح انًذسعخ انًؼهًبد فٙ األخؽبء انزٙ ٚمؼٍ فٛٓب يٍ أعم رحغُٛٓب"  ػهٗ أَّ انؼجبسح

" ٚزى رمٕٚى يذٚشح انًذسعخ يٍ خالل يزبثؼخ  ػهٗ أَّ ػجبسرٓبٔرُص ( 40١9ثًزٕعػ )( 1انفمشح سلى )

 (.10١ثهغ ) هذ ػهٗ ألم يزٕعػحصفمذ ( 2انفمشح سلى )، أيب عغالد انًذسعخ ٔدفبرش انًغزٕٚبد" 

انفمشح سلى رهٛٓب ٔ "ٚزى رمٕٚى يذٚشح انًذسعخ يٍ خالل َزبئظ انًذسعخ ٔانؽبنجبد" ٔرُص انؼجبسح ػهٗ أَّ

"رعغ يذٚشح انًذسعخ انًؼبٚٛش انًغزخذيخ نهًحبعجخ عُجًب  ػهٗ أَّ ػجبسرٓب( ٔرُص 40.1ثًزٕعػ ) (.)

 إنٗ عُت يغ رحذٚذ األْذاف" 

ًْٛخ يشبسكزٍٓ ٔدػًٍٓ نهًؼهًبد ( نٕػٙ يذٚشاد انًذاسط أل9فبع يزٕعػ انفمشح سلى )اسرٔلذ ٚشعغ 

اسرفبع يزٕعػ أيب  فٙ رزنٛم انصؼبة ٔانًشبكم انزٙ لذ رٕاعٍٓٓ أصُبء رذسٚغٍٓ ٔأدائٍٓ ألػًبنٍٓ،

د انًذاسط يذٚشايٍ انًٓبو ٔانٕاعجبد انٕظٛفٛخ انشئٛغٛخ انزٙ رمٕو ثٓب  أَّمذ ٚؼضٖ إنٗ ( ف1انفمشح سلى )

ثًُٛب ٚشعغ اَخفبض يزٕعػ  نغغالد نؼشظٓب ػهٗ انًششفبد انزشثٕٚبد انًخزصبد،ْٕ اعزكًبل ا

مذ ف ( .أيب انفمشح سلى ) إنٗ يحذٔدٚخ ٔرمهٛذٚخ ؼشق انزمٛٛى انًزجؼخ فٙ األششاف انزشث0ٕ٘( 2انفمشح سلى )

ح انًٓبو انًُٕؼخ ثٍٓ ٔثبنزبنٙ إنٗ انؼتء انز٘ ٚمغ ػهٗ يذٚشاد انًذاسط ٔكضش اَخفبض يزٕعؽٓب  ٕدٚؼ

ٚؤد٘ إنٗ لصٕس فٙ  رٕظٛح يؼبٚٛش انًزبثؼخ ٔانًحبعجخ نًؼهًبرٍٓ ٔرمذٚى انزغزٚخ انشاعؼخ انًغزًشح 

 ن0ٍٓ

أٌ انًزٕعػ انحغبثٙ نكبفخ اعزغبثبد أفشاد ػُٛخ انجحش نًحٕس انًزبثؼخ ٔانًحبعجخ ثهغ ٔثزنك َصم إنٗ 

ًذسعخ  ثبنًزبثؼخ ٔانًحبعجخ يٍ ٔعٓخ َظش انًؼهًبد ثذسعخ إنٗ اْزًبو يذٚشح ان ( يًب ٚشٛش4040)

 "يزٕعؽخ"0



 

 

 

 جملة اخلدمة االجحماعية
و( ١..1)انغبفش٘، ،(Cardon, et al,2009)َزبئظ دساعخ كاًل يٍ انُزٛغخ يغ رشبثٓذ ْزِ لذ ٔ

اإليزٛبصاد بثؼخ ٔانًغبءنخ يغ ٔظغ انحٕافض ٔو( فٙ رؽجٛك يجذأ انًز١..1)عشٔس،ٔو( ١..1)انشًش٘،

 جبد رؽجٛك اإلداسح انزارٛخ0ٔأٌ رنك يٍ أْى يزؽه

أٌ ٔالغ يًبسعخ يذٚشاد انًذاسط االثزذائٛخ فٙ يذُٚخ ثشٚذح يٍ ٔعٓخ َظش انًؼهًبد َسرُرج يًا سثك ٔ

ٔعٕد صالحٛبد نًذٚشاد انًذاسط فٙ رفٕٚط انغهؽخ حٛش أَّ ارعح أٌ  كبٌ ثذسعخ يزٕعؽخ

ًُٛب كبٌ اْزًبيٍٓ ثبنًُٕ انًُٓٙ اْزًبيٍٓ ثبنًزبثؼخ ٔانًحبعجخ نًؼهًبرٍٓ كبٌ ثذسعخ يزٕعؽخ ثٔ

 نًؼهًبرٍٓ كبٌ ثذسعخ ػبنٛخ

 :اإلجاتح ػهٗ انسؤال انثاَٙ

ٕالغ يًاسسح يذٚشاخ انًذاسط االترذائٛح نإلداسج انز٘ ُٚض ػهٗ "ْم ذخرهف ٔجٓاخ َظش انًؼهًاخ ن 

 تاخرالف )انًؤْم انؼهًٙ ٔ سُٕاخ انخثشج( ؟" انزاذٛح فٙ يذُٚح تشٚذج

اخ انًذاسط االترذائٛح نإلداسج انزاذٛح فٙ يذُٚح تشٚذج ذؼضٖ إنٗ اخرالف انًؤْم ٔالغ يًاسسح يذٚش -1

 :نهًؼهًاخ انؼهًٙ

فٙ يذُٚخ نإلداسح انزارٛخ يذٚشاد انًذاسط االثزذائٛخ  يًبسعخٕٚظح انغذٔل َزبئظ دالنخ انفشٔق فٙ ٔالغ 

رحهٛم "د" نؼُٛزٍٛ  ، ثبعزخذاوخزالف انًؤْم انؼهًٙيٍ ٔعٓخ َظش انًؼهًبد رؼضٖ إنٗ ا ثشٚذح

 0(Independent Samples T-Test)يغزمهزٍٛ 

 انًؤْم انؼهًٙ نهًؼهًاخ  يرغٛشٕٚػخ   (4جذٔل سلى )

 لًٛح )خ( انؼذد انًرٕسط انًؤْم انؼهًٙ انًذٕس
ادرًال 

 انًؼُٕٚح

انذالنح 

 االدظائٛح

ذفٕٚغ 

 انسهطح

 35 8525 دتهٕو
 غٛش دانح 55774 55822-

 67 .852 تكانٕسٕٚط

 انًُٕ انًُٓٙ
 35 3554 دتهٕو

 غٛش دانح 55.62 55545
 67 3553 تكانٕسٕٚط

انًراتؼح 

 ٔانًذاسثح

 35 3538 دتهٕو
 غٛش دانح 557.1 55865-

 67 3536 تكانٕسٕٚط

 5555ػُذ يسرٕٖ انذالنح



 

 

 

 جملة اخلدمة االجحماعية
سط يذٚشاد انًذا يًبسعخٕالغ ن( ػذو ٔعٕد فشٔق راد دالنخ إحصبئٛخ .ٚزعح يٍ انغذٔل سلى )

فٙ يذُٚخ ثشٚذح يٍ ٔعٓخ َظش انًؼهًبد رؼضٖ الخزالف انًؤْم انؼهًٙ نًحبٔس  نإلداسح انزارٛخ االثزذائٛخ

، 01١١.-)د( )انجحش انضالصخ رفٕٚط انغهؽخ ٔ انًُٕ انًُٓٙ ٔانًزبثؼخ ٔانًحبعجخ  حٛش كبَذ لًٛخ 

( ٔثبنزبنٙ ركٌٕ 0.0.) لٛى أػهٗ يٍ يغزٕٖ انذالنخ اإلحصبئٛخ( ػهٗ انزشرٛت ْٔٙ 0170.-، ...0.

 (0 0٧92.، 097١.، .0٧٧.غٛش دانخ إحصبئًٛب ػُذ يغزٕٖ دالنخ ) لٛى

ٔلذ ٚشد ْزا انزشبثّٓ إنٗ أَّ ٚزى خعٕع انًذٚشاد ٔانًؼهًبد نذٔساد رذسٚجٛخ يزؼذدح، اٚعًب ػذد 

 انالرٙ ٚحًهٍ يؤْم انجكبنٕسٕٚط ٍْ انغٕاد األػظى ٔعًٛؼٍٓ ٚزجؼٍ نغٓخ سعًٛخ ٔاحذح رشعى

 انغٛبعبد انؼبيخ ٔرزبثؼٍٓ فٙ رُفٛزْب0

و( ٔأخزهفذ يغ ١..1و(، ٔ)انشًش٘،.1.2ٔلذ أرفمذ ْزِ انُزٛغخ يغ َزبئظ دساعخ كال يٍ )انؼغًٙ،

 و(١0..1دساعخ )عشٔس،

 ٔالغ يًاسسح يذٚشاخ انًذاسط االترذائٛح نإلداسج انزاذٛح فٙ يذُٚح تشٚذج ذؼضٖ إنٗ اخرالف خثشج -8

 :انًؼهًاخ

ٔالغ يًبسعخ نذالنخ انفشٔق فٙ  (ANOVA)( َزبئظ رحهٛم انزجبٍٚ االحبد٘ 0ل سلى )ٕٚظح انغذٔٔ

 رؼضٖ إنٗ اخزالف عُٕاد انخجشح نهًؼهًبد0 يذٚشاد انًذاسط االثزذائٛخ نإلداسح انزارٛخ فٙ يذُٚخ ثشٚذح

  سُٕاخ انخثشج نهًؼهًاخ يرغٛشٕٚػخ   (5جذٔل سلى )

 انؼذد انًرٕسط سُٕاخ انخثشج انًذٕس
ح لًٛ

 )ف(

ادرًال 

 انًؼُٕٚح

انذالنح 

 االدظائٛح

ذفٕٚغ 

 انسهطح

 6 3556 سُٕاخ 5ألم يٍ 

 سُٕاخ 15إنٗ ألم يٍ  5يٍ  غٛش دانح 0٧1١. .5531
85.1 

41 

 55 8523 سُٕاخ فأكثش15

انًُٕ 

 انًُٓٙ

 6 3585 سُٕاخ 5ألم يٍ 

 41 3575 سُٕاخ 15إنٗ ألم يٍ  5يٍ  غٛش دانح 558.7 .1588

 55 3541 سُٕاخ فأكثش 15

 غٛش دانح 55337 15154 6 3513 سُٕاخ 5ألم يٍ انًراتؼح 



 

 

 

 جملة اخلدمة االجحماعية
 41 3542 سُٕاخ 15إنٗ ألم يٍ  5يٍ  ٔانًذاسثح

 55 3587 سُٕاخ فأكثش 15

 5555ػُذ يسرٕٖ انذالنح

انًذاسط يذٚشاد يًبسعخ ٕالغ ن( ػذو ٔعٕد فشٔق راد دالنخ إحصبئٛخ 0ٚزعح يٍ انغذٔل سلى )

انخجشح ػذد عُٕاد فٙ يذُٚخ ثشٚذح يٍ ٔعٓخ َظش انًؼهًبد رؼضٖ الخزالف نإلداسح انزارٛخ االثزذائٛخ 

)ف( نًحبٔس انذساعخ انضالصخ رفٕٚط انغهؽخ ٔ انًُٕ انًُٓٙ ٔانًزبثؼخ ٔانًحبعجخ حٛش كبَذ لًٛخ 

( 0.0.حصبئٛخ )( ػهٗ انزشرٛت ْٔٙ لٛى أػهٗ يٍ يغزٕٖ انذالنخ اإل..202، 20119، 0429.)

 (0 0447.، 019٧.، 0٧1١.ٔثبنزبنٙ ركٌٕ لٛى غٛش دانخ إحصبئًٛب ػُذ يغزٕٖ دالنخ )

رنك إنٗ أٌ إداسح انزؼهٛى ال رؼؽٙ فشصخ نزٔاد انخجشح ثبنزذخم ٔإثذاء أسائٍٓ أٔ انحصٕل  ٚؼٕدلذ ٔ

رؽٕس يٓبساد  ػهٗ ثؼط انصالحٛبد انزٙ رًٛضٍْ ػٍ عٕاٍْ، ٔأٚعب ٔعٕد انذٔساد انزذسٚجٛخ انزٙ

 انًذٚشاد ٔانًؼهًبد ٔرزٚت فشٔلبد انخجشح فٛزغبٖٔ انغًٛغ0

و( انزٙ رٕصهذ إنٗ أَّ ال ٕٚعذ اخزالف فٙ آساء ٔعٓبد ١..1ٔرزفك ْزِ انُزٛغخ يغ دساعخ )انغبفش٘،

َظش أفشاد انؼُٛخ ػهٗ اخزالف يغزٕٚبد انخجشح نذٚٓى حٕل دسعخ َظبو اإلداسح انًذسعٛخ انزارٛخ فٙ 

 و( ٔأخزهفذ يغ دساعخ )انشًش٘،.1.2ط انًؽجمخ نّ فٙ ُػًبٌ ٔارفمذ أٚعًب يغ دساعخ )انؼغًٙ،انًذاس

 و(١0..1

نٕالغ ( 0.0.≥   ال رٕعذ فشٔق راد دالنخ إحصبئٛخ ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )أَّ  يًب عجك َغزُزظٔ 

انًؤْم انؼهًٙ   رؼضٖ الخزالف يًبسعخ يذٚشاد انًذاسط االثزذائٛخ نإلداسح انزارٛخ فٙ يذُٚخ ثشٚذح

 0فٙ انًحبٔس انضالس رفٕٚط انغهؽخ، انًُٕ انًُٓٙ ٔانًزبثؼخ ٔانًحبعجخ ٔانخجشح نهًؼهًبد

 انرٕطٛاخ:أْى دادٖ ػشش: 

رًكٍٛ اإلداسح انًذسعٛخ يٍ انصالحٛبد ٔانًٕاسد انًبدٚخ ٔانجششٚخ انالصيخ نًًبسعخ اإلداسح ظشٔسح  -2

 انزارٛخ ثفؼبنٛخ0

فٙ ارخبر االعشاءاد  ٔانًحبظشاد فٙ إداسح شؤٌٔ انًذسعخ ٔانًشبسكخانُذٔاد  رفؼٛمانؼًم ػهٗ  -1

 انزؼهًٛٛخ0

ًؼهًبد ألػذادٍْ إػذادًا يًُٓٛب يُبعجًب نزُفٛز انزذسٚجٛخ نًذٚشاد انًذاسط ٔانجشايظ ظشٔسح رؽٕٚش ان -4

 0ثفبػهٛخ يٓبساد اإلداسح انزارٛخ فٙ يذاسعٍٓ



 

 

 

 جملة اخلدمة االجحماعية
انكبدس اإلداس٘ يغ ٔظغ انحٕافض ٔااليزٛبصاد نهًذاسط داسٚخ ٔصٚبدح ػذد انزمهٛم يٍ أػجبء انًذٚشح اإل -.

 انًزًٛضح0

 انعؼف فٛٓب0ٕلٕف ػهٗ َمبغ انمٕح ٔنهرغذٚذ آنٛخ ٔ اعشاءاد انًغبءنخ ٔانزمٛٛى انًزجؼخ فٙ انًذاسط  -0

  



 

 

 

 جملة اخلدمة االجحماعية
 

انؼشتٛح: انًشاجغ
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